بسمه تعالی

فرم درخواست افتتاح حساب سپرده قرضالحسنه پسانداز
شعبه.............................. :

ای قسمت توسط بانک تکمیل میگردد

کد شعبه......................... :
شماره مشتری:

تاریخ............................ :

شماره حساب:

خواهشمند است یک فقره حساب سپرده قرضالحسنه پسانداز ریالی  ارزی ( نوع ارز  ).....................برای شخص حقیقی 
حقوقی  مشترک  به نام  .......................................................................با رعایت شرایط و مقرررا عمرومی مربروب بره ایر
حساب که بطور کامل مورد مطالعه و پذیرش قرار گرفته است ،افتتاح نمایید.
نام و مشخصا و نمونه امضای شخص یا اشخاصی که حق امضاء و برداشت از حساب را دارند:
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره
شناسنامه

شماره ملی

تاریخ
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قدرالسهم

سمت/شغل

شماره
مشتری

نمونه امضاء

تاریخ سررسید
حق امضاء
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شرایط برداشت از حساب............................................................................................................................................................................................. :
تاریخ اعتبار امضاء (مربوب به حساب اشخاص حقوقی) ................................................................................................................................................................
نحوه بست حساب مشترک /اشخاص حقوقی.......................................................................................................................................................................... :
نررررررام و نررررررام خررررررانوادگی ................................................ :نررررررام پرررررردر........................... :ترررررراریخ تولررررررد............................ :
شماره شناسنامه ...................................... :

وکیل /نماینده قانونی

................................................. ............

شماره ملی ....................................................... :

محررررل صرررردور .............................. :نرررروع وکالتنامرررره ................................... :شررررماره وکالتنامرررره:

...................................................................
تاریخ وکالتنامه ........................................ :تاریخ انقضاء وکالتنامه ..................................... :تلف  ................................ :همرراه:
. ......................................

 ..........................................نشرررررررانی ............................................................................................................ ...................................... :کدپسرررررررتی:
.................................................................

بازکننده حساب

شماره ملی ................................................................... :

تاریخ تولد:

 .........................................صادره از ............................................ :نوع نسبت با صاحبحساب......................................... :
امضاء بازکننده حساب

صحت مندرجا فوق گواهی میشود.
مهر و امضاء مشتری.................................... :

مهر و امضاء شعبه............................. :

نمونه شماره:

در صورتی که بازکننده حساب ،صاحب حساب نباشد ای قسمت تکمیل گردد.
نام و نام خانوادگی بازکننده حساب ................................................... :نام پدر............................ :

شماره شناسنامه ................................................. :
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امضا وکیل /نماینده قانونی
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شرایط و مقررات افتتاح حساب سپرده قرضالحسنه پسانداز
 -0هر شخص حقیقی و یا حقوقی با رعایت مقررا قانونی می تواند هر یک از شعب بانک مشترک ایران و ونزوئال به نام خود و یا اشخاص دیگر مبادر به افتتاح حساب سپرده قرضالحسنه پسانداز نماید.
 -2افتتاح حساب سپرده قرضالحسنه پسانداز برای اتباع بیگانه که دارای گذرنامه و پروانه اقامت معتبر باشند بالمانع است.
 -3حق استفاده از موجودی حساب حسب مورد با صاحب حساب /صاحبان حساب (شخصی که حساب به نام او افتتاح شده) و یا نماینده قانونی او (ولی ،وصی ،قیم و یا وکیل) خواهد بود.
 -4افتتاح و حق استفاده از موجودی حساب سپرده قرضالحسنه پسانداز برای صغار ،با ولی قهری (پدر -جد پدری) و در صورتی که ولی قهری فو شده باشد با وصی یا قیم آنها میباشد.
 -5افتتاح و حق استفاده از موجودی حساب سپرده قرضالحسنه پسانداز برای سفیه و مجنون با وصی یا قیم یا ولی (در صورتی که مجنون متصل ،به زمان صغر باشد) میباشد.
 -6هرگاه عالوه بر ولی ،وصی یا قیم ،به حکم دادگاه امی یا ناظر استصوایی نیز تعیی شده باشد امی یا ناظر تواما با وصی یا قیم یا ولی در افتتاح حساب و استفاده از موجودی حسراب شررکت نمروده و رم ارائره
مدارک و اسناد مربوطه اقدام خواهد نمود( .مگر اینکه امی یا ناظر استصوایی به هنگام افتتاح ،حق استفاده از موجودی حساب را برای ولی یا وصی یا قیم شناخته باشد).
 -7اطفالی که به س  05سال تمام رسیده باشند میتوانند (بدون ارائه حکم رشد) منحصراً بنام خود حساب سپرده قرضالحسنه پسانداز افتتاح و از موجودی حساب شخصاً استفاده نمایند.
 -8افتتاح حساب سپرده قرضالحسنه پسانداز بنام اشخاص حقوقی از جمله شرکتها به موجب مدارک قانونی و به شرب پیشبینی در اساسنامه آنها به عمل میآید و مستلزم ارائه شرکت نامه ،اساسنامه و آگهی ثبرت
شرکت و روزنامه رسمی کشور که نام صاحبان امضاء مجاز شرکت یا موسسه در آن درج گردیده باشدخواهد بود .حق استفاده از موجودی حساب با دارندگان امضاء مجاز شرکت یا موسسه میباشد.
 -9افتتاح حساب سپرده قرضالحسنه پسانداز مستلزم قبو ل تمامی شرایط و مقررا مربوطه بوده و متقا ی باید شناسنامه عکسدار و یا مدرک احراز هویت خود و شخصی را که میخواهد برای او حساب باز کنرد بره
بانک ارائه و کار نمونه امضاء را به دقت تنظیم و در حضور متصدیان ذیربط مت و ظهر آن را امضاء نماید .چنانچه حساب به نام شخص دیگری باز شده باشد ،حق اسرتفاده از موجرودی حسراب برا صراحب حسراب/
صاحبان حساب یا قائم مقام قانونی وی پس از احراز هویت صاحب حساب /صاحبان حساب توسط بانک و ارائه دفترچه حساب توسط صاحب حساب /صاحبان حساب خواهد بود.
 -01ولی ،وصی یا قیم موظفند هرگونه تغییراتی در و ع صغیر ،از قبیل رشد ،فو و غیره را کتباً به بانک اطالع دهند ،در صور قصور از انجام ای امر بروز هرگونه اختالف ،نامبردگران شخصراً جوابگرو مریباشرند و
هیچ مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود.
حساب مشترک:
 -0افتتاح حساب برای دو یا چند نفر مشترکاً مانعی ندارد در ای صور حق برداشت متفق ًا خواهد بود مگر اینکه صاحبان اینگونه حسابها نحوه برداشرت را بره ترتیرب دیگرری تعیری نمروده باشرند .همچنری میرزان
قدرالسهم هر یک از صاحبان حساب مشترک نیز باید هنگام افتتاح حساب کتباً تعیی گردد.
 -2حسابهای مشترک با تقا ای کتبی هر یک و یا هر تعداد از صاحبان حساب مسدود میشود و پس از مسدود شدن حساب مانده حساب و وجوه در راه طبق قدرالسهمهای تعیی شده بره صراحبان حسراب پرداخرت
میگردد .قدرالسهمهای غائبی تا مراجعه آنها در حساب ذیربط بانک نگهداری خواهد شد.
تبصره :اگر در کار حساب میزان قدرالسهم هر یک از شرکا تعیی نگردیده باشد بالسویه به صاحبان حساب تعلق میگیرد.
 -3در صور فو یا حجر و ورشکستگی هر یک از صاحبان حساب مشترک و اطالع کتبی و همچنی در صور وصول بازداشتنامه از مراجعی که قانوناً حق بازداشت موجودی حساب بر علیه هرر یرک از صراحبان
حساب ،بانک حساب مشترک را مسدود نموده و موجودی حساب را به نسبت سهمی که موقع افتتاح حساب تعیی شده تقسیم خواهد نمود ،که در ای صور سهم متوفی و محجور و ورشکسته و مدیون حسرب مرورد
به ورثه یا مراجع قانونی ذیصالح پرداخت و سهم دیگری یا دیگران زمان مراجعه برای دریافت به حساب بستانکاران متفرقه منظور خواهد شد.
 -4در مورد تعیی سهم صاحبان حساب مشترک از موجودی حساب ،مالک احتساب تاریخ فو یا حجر یا ورشکستگی خواهد بود .لیک اگر تاریخ فو یا حجر یا ورشکستگی کتباً به بانک اعالم نشده باشرد و بانرک
پرداختی نماید ،هیچگونه مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود.
 -5در صور فو یا حجر و یا ورشکستگی هر یک از صاحبان حساب و اطالع کتبی به شعبه بازکننده حساب ،همچنی در صور وصول بازداشتنامه به شعبه بازکننده حساب برای بازداشت موجودی حسراب علیره
هر یک از صاحبان حساب از مراجعی که قانوناً حق بازداشت اموال اشخاص را دارند ،بانک حساب را مسدود نموده و موجودی حساب را به نسبت سهمی که موقع افتتاح حساب تعیری شرده اسرت (بره شررح مراده )2
تقسیم خواهد نمود که در اینصور سهم متوفی و محجور و ورشکسته و مدیون بر حسب مورد به ورثه یا مراجع قانونی ذیصالح پرداخت شده و سهم دیگری یا بقیه شرکا بره حسراب موقرت در بانرک منظرور خواهرد
گردید.
 -6در مورد بند  4بانک حق دارد حساب مشترک را مسدود نموده و سهم هر یک یا بعضی از صاحبان حساب موقت مخصوص منتقل نماید .در ای قبیل موارد بانک مراتب را به صاحبان حساب اطالع خواهد داد.
سایر مقررات:
 -2بازکننده و صاحب حساب /صاحبان حساب متعهدند در حفظ و نگهداری دفترچه کمال دقت و مراقبت را بعمل آورده تا در آن دخل و تصرفی صور نپذیرد.
 -3بانک در قبال قلم خوردگی ،مخدوش شدن و سایر موارد مشابه دفترچه هیچگونه مسئولیتی را پذیرا نخواهد بود.
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 -0صاحب حساب /صاحبان حساب موظف است هرگونه تغییر در نشانی را کتباً به اطالع دهد /دهند.

 -4در صور فقدان دفترچه حساب ،بازکننده یا صاحب حساب /صاحبان حساب یا نماینده قانونی وی مکلف است فوراً مراتب را به صور کتبی به بانک اطالع دهد.
 -6هر شخص می تواند هر موقع حساب خود و اشخاص تحت والیت ،قیمومیت ،وصایت یا وکالت خود را با رعایت مقررا و شرایط مربوب به آن حساب بسته و با ارایه دفترچه و انجام تمامی تشریفا بانک مانده آن
را دریافت دارد.
 -7در صور فو صاحب /صاحبان حساب ،وراث متوفی می توانند پس از تسلیم برگ انحصار وراثت و ارائه گواهینامه واریز مالیا بر ارث سایر ماترک (مو وع ماده  36قانون مالیا های مسرتقیم مصروب اسرفندماه
 )0366اداره دارایی ،دایر بر اینکه در گواهینامه مزبور ،شماره حساب و مانده حساب سپرده قرضالحسنه پسانداز متوفی ذکر گردیده باشد موجودی حساب را بقدرالسهم دریافت دارند.
 -8مسئولیت هرگونه دعوای احتمالی و جبران خسار ناشی از افتتاح ،واریز ،برداشت و گردش حساب سپرده قرضالحسنه پسانداز بر عهده شخص صاحب حساب /صاحبان حساب میباشد و بانک هیچ مسرئولیتی در
ای رابطه نخواهد داشت.

نمونه شماره:

 -5دریافت از موجودی حساب سپرده قرضالحسنه پسانداز فقط توسط شخص صاحب /صاحبان حساب یا نماینده قانونی وی در شعبه بازکننده حساب و پس از احراز هویت کامل به عمل خواهد آمد.
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 -9مشتریان باید دفترچههایی را که از طرف بانک به آنها داده می شود ،حفظ کنند .چنانچه هر یک از اوراق و یا کل دفترچه مفقود شود یا به سرقت رود ،مشرتریان بایرد بانرک را بردون تراخیر کتبر ًا آگراه سرازند و در
صورتیکه اطالع ندادند و مشکلی به وجود آید ،مسئولیتی متوجه بانک نخواهد شد.
 -01بانک برای وصول هر نوع طلب و خسار ناشی از معامال خود حق دارد از هر نوع اعتبار و اسناد و اوراق بهادار اعم از ارزی و ریالی و موجودیهای ارزی و ریالی و هر نوع سپرده و غیره و هر قسم مال و طلرب
مشتری همچنی شخص یا اشخاص تحت والیت او نزد خود تحت هر عنوان که باشد بدون هیچگونه تشریفاتی راساً تهاتر و برداشت نموده و بنا به نظر و تشخیص خود بابت هر نوع طلب خود از مشتری که بخواهرد
محسوب دارد و در صور عدم تکافو بقیه طلب خود را از او مطالبه و دریافت دارد و مشتری حق هرگونه اعتراض و گفتگویی را تحت هر عنوان که باشد از خود اسقاب مینماید.
ال و بردون انجرام هیچگونره
 -00اگر بانک تحت هر عنوان اشتباهاً یا م غیر حق وجوه یا ارقامی به حساب مشتری منظور کند و یا در محاسبه هر نوع اشتباهی نما ید،در هر موقع مجاز و مخترار اسرت راسر ًا و مسرتق ً
تشریفا اداری و قضایی در رفع اشتباه و برگشت از حسابهای مشتری اقدام نماید و تشخیص بانک نسبت به وقوع اشتباه یا پرداخت بدون حق و لزوم برگشت از حساب معتبر بروده و صراحب /صراحبان حسراب حرق
هرگونه اعتراض و گفتگویی را بعمل بانک از هر جهت از خود اسقاب مینماید /مینمایند.
 -02در مورد عزل یا تغییر اختیارا وکیلی که به موجب وکالتنامه ثبتی یا تنظیم شده در بانک به وکالت از طرف مشتری تعیی و معرفی شده و بموجب آن وکیل مجاز گردیده است بنام مشرتری یرا بانرک معرامالتی
انجام داده و از وجوه مشتری استفاده نماید مشتری باید عزل یا تغییرا را کتباً (با اخذ رسید) به شعبه مربوب اطالع دهد و مادام که اطالع کتبی مشتری به شعبه بانک نرسیده است ،بانرک وکالتنامره را معتبرر خواهرد
دانست ولو اینکه فسخ یا تغییر شرایط آن در دفاتر رسمی به ثبت رسیده باشد.
 -03صور حساب در پایان هر سال و یا برای هر مقطع که مشتریان تقا ا نمایند برای آنها فرستاده میشود .در هر حال چنانچه صور حساب به دست مشتری نرسد مشتری موظف است بانک را کتباً مطلرع سرازد.
در غیر اینصور از طرف بانک ،صور حساب رسیده تلقی خواهد شد.
تبصره  -0اگر مشتریان مقیم در محل شعبه بانک در مد یک ماه و مشتریان مقیم سایر نقاب ایران در مد دو ماه و مشتریان مقیم خارجه در مد چهار ماه از تاریخ دریافت صورتحسابی که برای آنهرا (بره آخرری
نشانی معی از طرف آنها) فرستاده شده ایرادی به صورتحساب ننمایند بانک چنی تلقی خواهد نمود که صحت صورتحسابهای مزبور مرورد تصردیق مشرتری قررار گرفتره اسرت .امکران اخرذ صورتحسراب از طریرق
سیستمهای مکانیزه بانک وجود دارد و متقا ی با رعایت وابط ذیربط و م هماهنگی با شعبه ،میتواند از ای امکانا بهرهمند گردد.
تبصره  -2مشتری موظف است بمحض تغییر محل اقامت ،بانک را از نشانی جدید خود کتبی یا تلگرافی مطلع نماید و مادام که نشانی جدید به شرح مذکور به اطالع شعبه مربوب نرسیده است ،کلیه مراسرال و اوراق
و اخطاریهها و صورتحسابها به آخری نشانی مشتی ارسال خواهد شد.
 -04حسابهای پسانداز عالوه بر موارد قانونی در هر موقع و موردی بنا به تصمیم صاحب /صاحبان حساب مسدود خواهد شد.
 -05در صورتیکه اسنادی به هر عنوان به بانک واگذار گردد و قبل از وصول ،وجوه آنها مورد استفاده مشتری قرار گیرد و در سررسید وصول نشده و یا منجر به واخواست گردد و در اثر آن بدهی مشتری به بانک براقی
بماند ،چون به علت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی مبلغی بر ذمه مشتری تعلق خواهد گرفت ،لذا مشتری با امضای ذیل ای مقررا تعهد مینماید عالوه بر بدهی تادیه نشده جریمه تراخیر
تادیه معادل مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور که بر حسب اوراق واگذاری بعهده گرفته و همچنی کلیه هزینههای واخواست و دادرسی و حقالوکاله را به بانک پرداخت نماید و به همی منظور مشرتری
م امضای ای ورقه به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی معادل مبلغ مورد تعهد از حسابهای مشتری برداشت و یا به همان میزان از سرایر داراییهرای
وی تملک نماید.
 -06قرعه کشی و اهدای جوایز برای حسابهای سپرده قرضالحسنه پسانداز نزد بانک مشترک ایران و نزوئال انجام نمیشود.
 -07کلیه مقررا مربوب به حسابهای قرضالحسنه به ویژه مفاد و مندرجا آیی نامه حساب سپرده قرضالحسنه پسانداز را قبول و تعهد مینمایم.
 -08در صور عدم گردش مالی حساب و یا عدم تعیی تکلیف توسط مشتری ظرف مد های مقرر در "دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیی تکلیف حسابهای مطالبه نشده و مازاد" ابالغی از سوی اداره مطالعرا
و مقررا بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا ،حسب وابط و مقررا ذیربط اقدام شود.
مندرجا فوق بدقت خوانده شد و مورد قبول واقع گردید.
تاریخ (بعدد) ( ...................................بحروف)  ...........................................................................................شمسی
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